
Experimentació en Química Física  Superficies d’energia potencial 

 

1  Àrea de Química Física 

Departament de Química 
Universitat de Girona 

 

 

2. SUPERFÍCIES D’ENERGIA POTENCIAL I CARACTERITZACIÓ DE PUNTS 
ESTACIONARIS. OPTIMITZACIÓ DE GEOMETRIA 

 

Objectius 
 
Comprovar la influència de la base en la qualitat d'un càlcul. Per un mateix mètode de resolució 
de l’equació de Schrödinger electrònica (mètode Hartree-Fock) farem servir diferents conjunts de 
base per determinar la geometria optima i altres característiques com les freqüències vibracionals 
harmòniques. 
 

Introducció 
 
L’espectroscòpia d’infraroig és una tècnica analítica instrumental que permet conèixer els 
principals grups funcionals de l'estructura molecular d'un compost. Aquesta informació s'obté a 
partir de l'espectre d'absorció d'aquest compost en haver-ho sotmès a l’acció de la radiació 
infraroja en l'espectrofotòmetre. 
 
En Química Orgànica, un carbonil és un grup funcional format per un àtom d'oxigen unit a un 
carboni per un enllaç doble. El doble enllaç C=O absorbeix la llum infraroja de longituds d’ona 
aproximadament entre 1680–1750 cm−1. Aquesta zona d’absorció de l’espectre infraroig és la de 
l’stretching (o estirament) del carbonil.  
 
Per altra banda, els mètodes de la Química Quàntica permeten de forma senzilla el càlcul teòric de 
les freqüències harmòniques de vibració, que es poden relacionar directament amb les bandes 
d’absorció d’un espectre infraroig. 
 
En aquesta pràctica es determinarà la freqüència harmònica de vibració associada al stretching del 
carbonil per la molècula de formamida amb diversos mètodes, i es comprarà amb el seu valor 
bibliogràfic trobat experimentalment. 
 

Paràmetres dels càlculs 
 
Sistema: La molècula de formamida (COHNH2) 
Mètode de càlcul: B3LYP 
Conjunts de base: STO-3G, 6-31G, 6-31G* i cc-pVTZ 
Opcions de càlcul: OPT FREQ GFINPUT POP=FULL 
Nota: Experimentalment la formamida és una molècula plana amb simetria Cs. 
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Procediment 
 

 Dibuixa la molècula de formamida amb el software gràfic Gaussview. També la pots 
dissenyar a partir d’una z-matrix (pots trobar les distàncies i angles d’enllaç experimentals 
a la bibliografia.) 
 

 Fer un càlcul d’optimització de geometria i caracterització del punt estacionari (es tracta 
d'un mínim, un estat de transició1,...) per a cadascuna de les quatre bases.  

 

 Per cada base, pren nota de quants i quins tipus (s, p, d ..) orbitals atòmics s'inclouen en el 
càlcul per als àtoms de C, N, O i H, el nombre total de funcions de base (orbitals atòmics) i 
el temps de càlcul.2 

 

 Fixa’t en els modes normals de vibració de la molècula i pren nota del valor obtingut en 
cada cas per la freqüència de vibració associada al stretching del carbonil.  

 

 
 
 
 

Bibliografia 
 
Base de dades computacionals bibliogràfiques : http://cccbdb.nist.gov/ 
Base de dades experimentals: http://webbook.nist.gov/chemistry/ 
 
 

                                            
1 En cas que el càlcul dugui a un estat de transició caldria fer el necessari per trobar el mínim. Tingues en 
compte que durant un càlcul d’optimització de geometria no pot canviar el grup de simetria de la 
molècula! 
 
2 En incloure les opcions OPT FREQ el programa de fet fa dos càlculs independents consecutivament -
primer la optimització i desprès el càlcul de la matriu de segones derivades (hessiana) i freqüències 
vibracionals-. Has de mirar el temps de càlcul per cada càlcul per separat. Pensa que el temps de càlcul 
de l’optimització depèn del nombre d'iteracions que calgui per arribar al punt estacionari, que pot ser 
diferent en cada cas; això s'hauria de tenir en compte a l'hora de comparar els temps de càlcul amb 
diferents bases.  
 

Qüestions del dia 
 
QD1. Fes una taula recollint, per cada cas, la simetria de la molècula en la seva estructura 
de mínima energia, l'energia total, les distancies interatòmiques més rellevants (rC-O,       
rC-N,...) i les freqüències vibracionals harmònica de l’stretching del carbonil. 
 
QD2. Compara els paràmetres geomètrics i vibracionals amb les dades experimentals i 
discuteix sobre l'efecte de treballar amb base mínima o incloure funcions de polarització 
en el càlcul. 
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